
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 02/10), Скупштина Брчко
дистрикта БиХ на 64. редовној сједници одржаној 3. маја 2012. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА

О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1

У Закону о хартијама од вриједности („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“,
бројеви 15/03, 27/04, 42/04 и 28/07) у члану 2, ријечи: „Манипулација на
тржиштима хартија од вриједности подразумијева стварање привида активне
трговине на тржишту хартија од вриједности, путем куповине, односно продаје
хартија од вриједности или коришћењем других средстава у сврху повећања
или смањења, подршке или дестабилизације њихове тржишне цијене
(вриједности)“ бришу се.

Члан 2

Иза члана 36 додаје се нови члан 36а, који гласи:

„Члан 36а

Већински власник и члан управе и надзорног одбора у предузећима за
пословање са хартијама од вриједности не може бити лице:

1. против којег је подигнута оптужница у БиХ или у другој држави и које је
правоснажно осуђено у БиХ или другој држави:

1) за кривична дјела против привреде, пословања и безбједности
платног промета;

2) кривична дјела против имовине;
3) кривична дјела против правосуђа;
4) кривична дјела против повреде службене и друге одговорне

дужности;
5) кривична дјела прописана овим законом;

2. против којег је изречена мјера сигурности забране обављања
дјелатности с хартијама од вриједности.

Члан управе и надзорног одбора у предузећима за пословање са хартијама од
вриједности не може бити лице које нема одговарајућу стручну спрему и
одговарајуће искуство у обављању послова са хартијама од вриједности.
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Услови за одговарајућу стручну спрему и одговарајуће искуство у обављању
послова са хартијама од вриједности ближе се уређују подзаконским актом
Комисије.“

Члан 3

Члан 76 мијења се и гласи:

„Члан 76

Забрањено је вршити манипулације на тржишту хартијама од вриједности, што
подразумијева забрану:

1. утицања или покушаја утицања на одлуке других лица у погледу куповине
или продаје хартија од вриједности:

1) лажним или двосмисленим изјавама, укључујући и обећања,
прогнозирања или друге сличне радње упућене било којем лицу;

2) искривљавањем и прикривањем свих значајних информација које
одређено лице зна или мора знати, а које се односе на емитента и
његове хартије од вриједности;

2. објављивања или ширења неистинитих информација које утичу или могу
утицати на обим промета и цијену хартија од вриједности;

3. обављања трансакције хартијама од вриједности на начин да извршењем
трансакције не дође до промјене власника или да се на други начин
створи привид закљученог посла;

4. давања налога за куповину или продају хартија од вриједности знајући да
је дат или ће бити дат налог за продају или куповину тих хартија од
вриједности од истог или другог лица по цијени или количини која је иста
или приближно иста ради стварања привида цијене или активног
промета;

5. давања налога за куповину или продају одређених хартија од
вриједности, без намјере да се они и изврше тако да трансакције према
тим налозима мијењају најбољу понуду или понуђену цијену за одређену
хартију од вриједности уврштен на берзи или другом организованом
тржишту;

6. давања два или више налога за куповину или продају истих хартија од
вриједности на берзи или другом организованом тржишту у исто или
приближно исто вријеме и у различитим количинама с циљем
испитивања прихватљивости цијене на тржишту или утицаја на цијену на
тржишту;

7. обављања трансакције са хартијама од вриједности с циљем да се:
1) повећа цијена хартија од вриједности и на тај начин подстакну

други инвеститори да купују ту хартију од вриједности;
2) смањи цијена хартија од вриједности и на тај начин подстакну

други инвеститори на продају те хартије од вриједности;
3) створи привид активног промета хартијама од вриједности и на тај

начин подстакну други инвеститори на куповину и продају те
хартије од вриједности, осим ако се куповина и продаја врше с
циљем стабилизације тржишне цијене те хартије од вриједности.“
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Члан 4

Иза члана 76 додаје се нови члан 76а, који гласи:

„Члан 76а

Лице које је претрпјело штету због кршења одредаба члана 76 овог закона, има
право на накнаду штете коју је тиме претрпјело.“

Члан 5

Иза члана 78 додају се нови чланови 78а и 78b, који гласе:

„Члан 78а

Ко у намјери стицања имовинске користи за себе или другог или наношења
материјалне штете другом утиче или покуша утицати на одлуке других лица у
погледу куповине или продаје хартија од вриједности или врши промет хартија
од вриједности на начин супротан члану 76 овог закона казниће се новчаном
казном или казном затвора од деведесет (90) дана до пет година.

„Члан 78b

Ко се бави пословима на тржишту хартија од вриједности супротно одредбама
чланова 29, 30, 31 и 32 овог закона казниће се новчаном казном или казном
затвора до једне године.
Ако је кривичним дјелом из става 1 овог члана починилац за себе или другог
прибавио имовинску корист у износу већем од 30.000,00 КМ, казниће се казном
затвора до пет година.“

Члан 6

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-558/12
Брчко, 3. маја 2012. године
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